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ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III - ПЛЕВЕН ЕООД, ЕИК 116503980, със седалище и адрес
на управление в гр.Плевен, ЖК Сторгозия, представлявано от д-р Красимир Трифонов - Управител наричан
за краткост КУПУВАЧ от една страна и от друга ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД, гр. Варна, ул. „Д-р Иван Богоров"
№12, тел. 052-602360, ИД№ ДДС BG103165517, ЕИК 103165517, наречено ДОСТАВЧИК и представяно от инж. Пламен
Антонов Калайджиев Управител, за следното:
1.

ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА

1.1. ДОСТАВЧИКЪТ да продаде и еднократно да достави на КУПУВАЧА медицински изделия съгласно Приложение 1.
1.2. Срокът на доставка е съгласно приложената оферта.
2.

СРОКНАДОГОВОРА

2.1. Настоящиятдоговор влиза в сила на 01.07.2016 г. и е със срок на изпълнение до 30.06.2017 г.
3

ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ДОСТАВЧИКА

3.1. Да достави изделията на КУПУВАЧА, уреждайки всички законни процедури по вноса им.
3.2. Да отстрани за своя сметка всички повреди, възникнали по време на доставката.
3.3. Забавянето на доставката поради извънредни обстоятелства като стачки, обществени вълнения, войни, пожари,
извънредни природни явления и др. подобни причини, влияещи на транспортирането не поражда право на иск за
обезщетение.
4.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA КУПУВАЧА

4.1. Да извърши плащанията в съответствие c точка 4.1 на настоящия договор
5.

ЦЕНИ И НАЧИН HA ПЛАЩАНЕ

5.1 Цената е определена при условията на досавка на краен получател, съгласно Приложение 1 на настоящия договор.
5.2. Плащането по настоящия договор се осъществява в срок 60 календарни дни в български лева, чрез банков превод
от страна на КУПУВАЧА по посочената банкова сметка на ДОСТАВЧИКА
6. CPOK И МЯСТО HA ДОСТАВЯНЕ
6.1 Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извърва в срок до 10 работни дни след получаване на
писмена заявка.
6.2 Място на доставяне на стоките по договор са до краен поулучател ДКЦ III Плевен ЕООД.
7.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. Неизправната страна дължи неустойки съгласно Закона за задълженията и договорите.
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телефон и др. да се уведомява писмено другата страна.
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7.3. Настоящият договор може да бъде прекратен едностранноот страна на КУПУВАЧА c писмено предизвестие в срок
отЮдни.
Настоящиятдоговор се съставя в 2 еднообразни екземпляра, по един за КУПУВАЧА и ДОСТАВЧИКА.
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